
Vážení představitelé subjektů, sdružených v ČSTV,  
   
Dovolte mi v záplavě mediálních informací i četných dotazů, kolujících po e-mailu celým 
prostředím ČSTV, Vás v této chvíli velmi stručně informovat o tom, co skutečně přineslo 
usnesení mimořádné schůze VV ČSTV, konané dne 12.1.2011. Význam usnesení je totiž 
neustále interpretován zavádějícím způsobem, jsou podsouvány postupy, které neodpovídají 
realitě a je zavdáváno spekulacím, které staví VV ČSTV do negativního světla.  
   
Mimořádná schůze VV ČSTV byla svolána poté, co definitivně ztroskotal pokus o uzavření dohody o 
klubovém financování SAZKA, a.s., ze strany čtyř spolupracujících bank, a na základě prvních 
nabídek na nové řešení vzniklé situace ve financování SAZKA, a.s.  
   
Na konci prosince 2010, zprvu přes média, se začaly objevovat první písemné nabídky. Přesněji 
řečeno principy nabídek, v rozsahu jednoho až dvou listů papíru, kde řada návrhů vyžaduje další 
podklady. Některé nabídky požadovaly za výpomoc plné převedení vlastnictví SAZKA, a.s., do cizích 
rukou, některé pouze částečné, ale většinově,  a objevila se i nabídka, zprvu pouze jedna, výpomoci 
formou finanční investice, bez požadavku na převedení společnosti jinému vlastníkovi (tzv. finanční 
investor). Do doby jednání VV ČSTV byly známé tři nabídky.  
   
Za této situace jednal 12.1.2011 Výkonný výbor ČSTV, aby se k situaci vyjádřil. Sdělovací prostředky 
předjímaly, že VV ČSTV rozhodne o preferenci jedné určité nabídky a favorizovaly různé zájemce. 
Výkonný Výbor podle stanov ČSTV nemá oprávnění rozhodovat o nakládání s majetkem. Při vědomí 
této skutečnosti a při reálné existenci možnosti řešení, které nevynucuje odevzdání vlastnictví SAZKA, 
a.s., do cizích rukou, přijal VV ČSTV toto usnesení:  
   
Výkonný výbor ČSTV v rámci své kompetence, v souladu s platnými stanovami ČSTV, k řešení 
situace SAZKA, a.s.  

        nedoporučuje přijmout nabídky, které jakkoliv mění vlastnickou strukturu SAZKA, a.s.,  

        preferuje nabídky finančních investorů a podporuje pokračování jednání s finančními partnery 
společnosti SAZKA, a.s.,  

        navrhuje svým zástupcům v orgánech SAZKA, a.s.,  

o       respektovat stanovisko VV ČSTV při rozhodování orgánů SAZKA, a.s.,  

o       iniciovat restrukturalizaci společnosti s cílem zvýšit výtěžek k použití na veřejně 

prospěšnou činnost,  

o       prosadit razantní úspory v činnosti společnosti, včetně prodeje zbytných majetků a 

omezení neproduktivních aktivit,  

o       podniknout kroky k dopracování restrukturalizačního plánu společnosti, včetně řešení 

změny vlastnictví O2 arény, a jeho předložení akcionářům v nejkratší možné době.  
   
Usnesení bylo přijato jednoznačnou většinou hlasů (3 proti), stejně rozhodně bylo zamítnuto i svolání 
mimořádné valné hromady ČSTV (3 pro). Přijaté usnesení naznačilo směr, kterým by se další jednání 
k řešení situace SAZKA, a.s., mohla ubírat. Přitom neprosazuje žádné konkrétní řešení ani nezavírá 
cestu žádné alternativě. Všechny nabídky, které byly v té době v písemné podobě „na stole“ byly 
v podobě, že se předpokládalo, že je vážní zájemci dopracují a upřesní. To se také začalo dít, a 
v současné době je registrován a projednáván zájem dalších finančních investorů.  
   
Usnesení výkonného výboru bylo okamžitě zájmem všech médií. Výklad usnesení však přes mnoho 
rozhovorů s představiteli ČSTV nebyl v médiích většinou správně interpretován. Objevily se titulky - 
ČSTV o ničem nerozhodl. To však je špatný výklad. Výkonný výbor ČSTV nepřímo vyzval 
k předkládání dalších nabídek a sdělil, jaký princip řešení upřednostňuje. Všechny obdržené nabídky, 
budou podrobeny analýze, kterou zadá výkonný výbor, aby bylo jasné a nezpochybnitelné, co SAZKA, 
a.s. a jejím akcionářům přinesou. VV ČSTV se seznámí s nabídkami i s jejich hodnocením a doporučí 
svým zástupcům v orgánech společnosti další postup. Lze i nadále očekávat, že k vidění a slyšení 
v této době bude řada veřejných vyjádření a postojů, vycházejících z různých úrovní informací, ale i 
zájmů.  
   
Valná hromada ČSTV by byla svolána v případě, že by mělo dojít ke změně, nebo i částečné změně 
vlastníka společnosti. Vyžadují to stanovy ČSTV. V jiném případě by se valná hromada scházela 
bezpředmětně. Pro lepší informovanost subjektů sdružených v ČSTV je používáno internetových 
stránek ČSTV, proběhla celostátní porada představitelů regionálních sdružení ČSTV (11.1.2011), 



uskuteční se porada sekretářů republikových svazů (21.1.2011) a bude publikováno mimořádné 
vydání elektronického Zpravodaje ČSTV, který by se měl distribuční cestou regionálních sdružení a 
republikových svazů dostat do každého členského klubu, tělovýchovné jednoty.  
   
Se srdečným pozdravem  
   
Pavel Kořan,  
předseda ČSTV 

 


